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 Röntgenle iskelet sistemi taraması 

 Bilgisayarlı tomografi(BT) 

 Manyetik rezonans görüntüleme(MR) 

 Pozitron emisyon tomografisi(PET) 

 

Hastalığın tanısında ve evrelemesinde bize 

yardımcı olurlar 



 Tüm hastalara tanı anında yapılmalıdır 

 Röntgeni çekilmesi gereken bölgeler; 
göğüs,tüm omurga,leğen kemiği,kol ve uyluk.  

 Ayrıca ağrıyan diğer kemiklerinde röntgeni 
çekilmelidir. 

 Bu filmlerde araştırdıklarımız; 
Osteopeni(kemik yoğunluğunda azalma) 

Kırık 

Litik lezyon(eritici lezyon) 

Duyarlılığı %80 

 Kemik dışı lezyonları saptayamayız 







 Röntgen gibi X ışınlarını kullanılır. 

Düşük doz bilgisayarlı tomografi kemik 

lezyonlarını göstermede röntgene göre çok 

daha duyarlıdır. 

 Çekiminin mümkün olduğu ünitelerde 

röntgenin yerine tercih edilebilir 

 Kemik dışı lezyonları röntgene göre daha iyi 

saptar 

 Çekim süresi oldukça kısadır(2-5 dk) 

 





Manyetik alanları ve radyo dalgalarını 

kullanarak görüntü oluşturur. 

 Radyasyon maruziyeti yoktur. 

 Fakat MR uyumsuz protez,kalp pili ve implant 

benzeri olanlara çekilemez. 

Dar alan korkusu olanlar için uygun değildir. 

 Çekim süreleri röntgen ve BT’e göre daha 

uzundur(yaklaşık 30 dk) 

 



 En duyarlı görüntüleme yöntemidir. 

Omurilik kanalını, kemik iliği tutulumunu ve 

kemik dışı lezyonları göstermede çok 

başarılıdır. 

 Prognozu(hastalığın gidişatını) belirlemede 

etkin rol oynar. 

 İlaçlı çekimler böbrek yetmezliği olanlarda 

riskli olabilir. MR kontrast maddesi 

gadolinyum nefrojenik sistemik fibrozis 

yapabilir. 







 Pozitron emilimi yapan şeker benzeri bir 

molekülün vücutta metabolizması yüksek 

olan dokular tarafından tutulmasıyla görüntü 

elde edilen yöntemdir. 

Neredeyse MR kadar duyarlıdır. 

 Pahalı bir testtir. 

 Yanlış pozitif bulgu verme ihtimali vardır. 

 Kan şekeri>200 mg/dl olduğunda çekim 

yapılmaz. 
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Multiple Myeloma hastalığının biyolojisi 

gereği kemik hücrelerinin sintigrafide 

tutulumu azalır.Bu nedenle duyarlılığı 

düşüktür. 

 Yanlış negatif sonuçlar alınabilir 

Multiple myeloma’da kullanımı genellikle 

tercih edilmez 



 Röntgenle kemik taraması tüm hastalarımıza 
yapılmaktadır. 

 Röntgenlerde lezyon olmadığı halde kemik 
ağrısı olan hastalarımıza diğer görüntüleme 
yöntemleri uygulanabilmektedir. 

Omurgada çökme kırığı şüphesinde ise BT ve 
MR tercih edilir. 

 Kemik dışı lezyonların varlığını araştırmada 
ve klinik araştırma kapsamında PET’i 
kullanabilmekteyiz. 

 Radyasyon maruziyeti açısından 
PET>BT>Röntgen>MR 


